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RESUMO 

 

O objetivo deste presente trabalho é abordar as aplicações dos 

parâmetros ergonômicos em uma residência unifamiliar. Será visto brevemente sua 

história de necessidade de inclusão desde os anos de 1950 nos países Europeus e 

nos Estados Unidos devido às guerras e mais tarde por causa da evolução da 

tecnologia levando a sociedade ao uso de automóveis, o que sucessivamente 

aumenta o número de cadeirantes em consequência do aumento de acidentes 

ocorridos com automóveis. Em seguida serão apresentados todos os fatores que 

são influenciados ou que serão alterados. São eles: a escolha do terreno, as 

alterações que o mobiliário necessita para ser utilizado e a estrutura da residência 

que também apresentará mudanças, como por exemplo, corredores mais largos. 

Com base nesses estudos e nas exigências da NBR 9050 – 2004 a habitação terá 

parâmetros específicos para cadeirantes em todos os lugares, haverá nas 

circulações uma medida mínima para que o cadeirante possa realizar a manobra 

sem ajuda ou necessidade de deslocamento, as portas terão um vão maior e as 

maçanetas serão mais baixas, assim como o peitoril das janelas. Está residência 

poderá tanto ser utilizada por portadores de deficiência como por não portadores. 

Será feita com o intuito de que não haja necessidade de reformas futuras. 

  



 

RESUMO EM LÍNGUA ESTRANGEIRA 

 

The main point of this project is to approach ergonomic standards in a 

residence for a family. It will be seen shortly its history of inclusion necessities since 

1950 on the European countries and United States due to wars and after that 

because of the evolution of technology leading society to use cars, what successively 

increases the number of disabled persons in consequence of the growth of accidents 

occurred with automobiles. Next, it will be presented all factors that are influenced or 

that will be changed. They are: the selection of the land, the modification that the 

furniture need to be used and the structure of the residence also will present 

changes, for example, larger corridors. Based on these studies and on the 

requirements of NBR 9050 – 2004 the habitation will have particular standards for 

disabled persons in all places, there will be a minimum measurement in the area of 

circulation so that the disable person will be able to do de maneuver without help or 

necessity of displacement, doors will have a larger interspace and door handles need 

to be lower the same as the sill of the window. This residence can be used by 

disabled people the same way it can be used for the ones that don’t have any type of 

deficiency. It will be done with the aim of not needing future reforms. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. OBJETIVO ESPECÍFICO 

Projetar uma residência acessível a deficientes motores seguindo os 

parâmetros do desenho universal. 

1.2.    OBJETIVO GERAL 

Apesar de já existirem legislações que regulamentam a acessibilidade 

para todos, é possível observar avanços somente no comércio e instituições 

públicas, nas residências poucas modificações são observadas. Para que haja uma 

integração de deficientes motores na sociedade urbana, é preciso que exista tanto 

uma inclusão como modificações nas cidades para que torne o acesso de 

cadeirantes aos locais mais fácil como de pessoas não portadoras de deficiência. 

1.3. JUSTIFICATIVA 

É de fundamental importância a inclusão de pessoas com deficiências 

físicas na vida cotidiana para que estas tenham uma vida independente assim como 

previsto na declaração de direitos humanos. 

Segundo o Censo Demográfico de 2010, realizado pelo IBGE (Instituto 

brasileiro de geografia e estatísticas), a deficiência motora é a segunda mais 

relatada pela população, atingindo 7% dos brasileiros. A deficiência motora severa 

foi relatada por mais de 4,4 milhões de pessoas. 

1.4. METODOLOGIA 

Este trabalho abordará a NBR9050 para a projeção de uma residência 

acessível para cadeirantes de forma ergonômica, promovendo o bem estar e 

independência, partindo desde o projeto arquitetônico até a planta humanizada. 

O desenvolvimento do trabalho se baseará no histórico da elaboração e 

regulamentação da lei no Brasil, com o objetivo de melhor atendimento as 

necessidades dos portadores de deficiência motora. O estudo dos parâmetros 

ergonômicos seguirá os referenciais de Neufert (A arte de projetar em arquitetura) 
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juntamente com a NBR 9050 e o livro de Julius Panero e Martin Zelnik 

(Dimensionamento humano para espaços interiores). 

 

 

O terreno escolhido para desenvolvimento do projeto localiza-se na Rua 

Pedro Nolasco da Cunha, 438, Jardim Avelino, São Paulo. Encontra-se em Zona 

Exclusivamente Residencial de Baixa Densidade (ZER-1), com 10 metros de frente e 

25 metros de profundidade. 
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TAXA DE IMPERMEABILIDADE 30% ( 75 m²) 

TAXA DE OCUPAÇÃO 50% (125 m²) 

COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO 

UTILIZADO 

100% (250 m²) 

RECUOS Frontal (5,00m) – Lateral (2,00m) – 

Fundo (4,50m) 
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2.1 NECESSIDADE DE INCLUSÃO 

No início da década de 50 surge principalmente nos países europeus a necessidade 

de adequação e inclusão de portadores de deficiências físicas na sociedade. A 

preocupação é oriunda do cenário de sucessivas guerras, pois muitos soldados que 

voltaram como heróis estavam mutilados ou apresentavam sequelas físicas. 

A discussão cresce quando surge em Washington, EUA, no ano de 1963, o conceito 

inicial de desenho universal, que visava a eliminação de barreiras arquitetônicas nos 

projetos de edifícios, equipamentos e áreas urbanas. 

Na Europa, EUA e alguns países como Japão a década de 70 foi marcada pela luta 

à favor do acesso sem barreiras, que até então abrangia somente o meio edificado e 

a via pública. Em 1973 surge a Lei de reabilitação1dos Estado Unidos da América, 

onde inicia-se um processo de razoáveis adaptações no setor de emprego e ensino 

superior. 

A grande conquista para o fim da discriminação foi a lei civil conhecida como 

American with Disabilities Act2(americanos portadores de deficiência), promulgada 

em 1980 nos EUA e que marcava para sempre a luta dos direitos. A discriminação 

de pessoas com incapacidade tornou-se proibida e foram ampliadas as adaptações. 

A partir da década de 90 o mundo passou a ter uma nova visão sobre os portadores 

de deficiência, o objetivo agora além de por fim a segregação e discriminação era a 

inclusão. Diante dessa perspectiva, a Organização das Nações Unidas (ONU)  

publica em 1993 as Normas sobre a Igualdade de Oportunidades para as pessoas 

com Deficiência, na qual ficava registrado: 

Os Estados devem reconhecer a importância global das condições de 

acessibilidade para o processo de igualdade de oportunidades em todas as 

esferas da vida social. No interesse de todas as pessoas com deficiência, 

os Estados devem: a) iniciar programas de ação que visem tornar acessível 

o meio físico; b) tomar medidas que assegurem o acesso à informação e à 

comunicação.
3
 

                                                            
1 Legislação americana que marcou a expansão dos direitos, promulgada em 1973 
2 Legislação americana que tornava a discriminação contra portadores de deficiência crime. 
3 Fragmento das Normas sobre Igualdade de Oportunidades para as pessoas com Deficiência, publicada pela 
ONU. 
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A mudança já era notável, até os termos usados para referir-se as pessoas 

deficientes mostravam uma maior preocupação. Evoluir de individuo incapaz e 

defeituoso para portador de deficiência foi um passo para reconhecimento de 

igualdade.  

2.2 HISTÓRICO BRASILEIRO 

O Brasil iniciou-se no processo de adaptações tardiamente com relação aos países 

europeus, que lutavam contra os vestígios físicos das guerras, tendo na década de 

1980 os primeiros debates, ainda que de modo discreto, sobre a conscientização 

dos profissionais da área de projetos. 

A primeira norma técnica referente à acessibilidade foi publicada somente em 1985, 

denominada NBR 9050 sob o título de"acessibilidade a edificações, mobiliário, 

espaços e equipamentos urbanos", passando por revisão em 1994 e novamente em 

2004, com nova revisão prevista para 2015. 

Mesmo com uma das mais avançadas legislações do mundo o país ainda apresenta 

inúmeros problemas no desenvolvimento urbano com a aplicação das normas, o que 

impede a conquista da cidadania plena por aqueles que são portadores de 

deficiências. 

É necessária a mobilização e sensibilização dos profissionais que trabalham com 

projetos e designers de produto, quebrando o paradigma e criando para atender o 

maior público possível, ensinando e colocando em prática a acessibilidade. 

A arquiteta e representante da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e 

Mobilidade Reduzida (SMPED) na comissão permanente de acessibilidade (CPA), 

Silvana Cambiaghi, também usuária de cadeira de rodas e professora, ressalta a 

importância do ensino à respeito: 

As pessoas idosas, por exemplo, que podem apresentar capacidade de 

reação mais lenta e visão e audição deficientes em relação ao usuário 

médio, são mais suscetíveis a sentir os efeitos negativos de uma concepção 

inadequada dos produtos e serviços. Isso porque suas capacidade motoras 

e sensoriais costumam sofrer redução gradual. O momento em que se 

tornem necessárias ajuda técnica - isto é, o uso de qualquer equipamento u 

sistema técnico destinado à compensar, atenuar ou neutralizar uma 
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incapacidade - e adaptações em suas casas depende, em larga medida, do 

projeto de arquitetura que as circunda e dos produtos que utilizam.
4
 

2.3 ESTATÍSTICAS 

Atualmente, o termo acessibilidade não é designado apenas para deficientes físicos, 

é o conceito que promove a melhoria da qualidade de vida das pessoas, independe 

de qual gruposocial é aplicado. Como resultado da evolução da sociedade observa-

se a constante cobrança para adaptações no setor das edificações, estando 

preparada para futuros imprevistos. 

Segundo Censo Demográfico de 2010 realizado pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), foi registrado um aumento de 12,4 pontos 

percentuais nos dados da população com pelo menos uma das deficiências em 

comparação ao Censo de 2000, em que foi registrado 24 600 256 pessoas, o que 

correspondia à 14,5% da população brasileira. 

Gráfico 1 - Classificação por tipos de deficiência 

 

Fonte: Cartilha IBGE sobre pessoas deficientes - 2010 

                                                            
4 Trecho de livro Desenho Universal, de Silvana Cambriaghi, pág. 43 
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Gráfico 2 - Percentual de Pessoas com pelo menos um das deficiências por grupos 

de idade 

 

Fonte: Censo IBGE 2010 e 2000 

 O crescimento considerável justifica-se nas mudanças de critérios para 

levantamento dos dados, onde as deficiências foram classificadas em três graus: (i) 

tem alguma dificuldade em realizar, (ii) tem grande dificuldade e, (iii) não consegue 

realizar de modo algum. 

Quadro 1 - Estatísticas sobre a população

 

Fonte: cartilha IBGE sobre pessoas deficientes - 2010 

A região Sudeste do país apresenta o segundo maior número de deficientes, onde a 

deficiência motora foi a segunda mais relatada, atingindo 2 561 586 pessoas, tendo 

maior incidência entre 15 e 65 anos de idade, faixa etária da população 

economicamente ativa. 
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2.4 ESCOLHA DO LOCAL 

O levantamento das informações influenciou na escolha do terreno, que se encontra 

no bairro Jardim Avelino, São Paulo. A cidade apresenta, dentre as capitais 

brasileiras, uma ótima colocação de acordo com seu IDH (índice de 

desenvolvimento humano), ocupando o 6º lugar segundo ranking do IBGE. 

O Instituto das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), juntamente com o 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e a Fundação João Pinheiro 

elaboraram estudos das regiões metropolitanas do Brasil, levantando os seguintes 

dados sobre São Paulo: 

Quadro 2 - Indicadores de IDHM de São Paulo 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal e seus componentes - São 

Paulo - SP 

IDHM e componentes 1991 2000 2010 

IDHM Educação 0,421 0,614 0,725 

% de 18 anos ou mais com ensino fundamental 

completo 

45,57 56,49 67,68 

% de 5 a 6 anos frequentando a escola 41,19 75,19 93,01 

% de 11 a 13 anos frequentando os anos finais 

do ensino fundamental 

60,68 77,62 87,50 

% de 15 a 17 anos com ensino fundamental 

completo 

36,77 61,37 68,92 

% de 18 a 20 anos com ensino médio completo 22,83 42,00 50,51 

IDHM Longevidade 0,742 0,796 0,855 

Esperança de vida ao nascer (em anos) 69,51 72,75 76,30 

IDHM Renda 0,784 0,807 0,843 

Renda per capita (em R$) 1.050,76 1.216,54 1.516,21 

 

Fonte: Atlas do Brasil, acesso em 10/10/2015 

Através da renda per capita, foi possível definir o padrão da edificação à ser 

projetada, assim como a escolha do terreno. 
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2.4.1 TERRENO 

O terreno está localizado em Zona Exclusivamente Residencial, no bairro Jardim 

Avelino na zona leste de São Paulo, apresentando as seguintes características: 

 Frente: 10 metros; 

 Profundidade: 25 metros; 

 Taxa de ocupação máxima: 0,5 que corresponde a 125 m²; 

 Coeficiente de aproveitamento máximo: 1,00 que corresponde à 250 m²; 

 Taxa de permeabilidade mínima: 0,30 que corresponde a 75 m².5 

A imagem abaixo corresponde as curvas de nível do estado de Sâo Paulo. Para a 

execução do projeto, foi necessário encontram um terreno que fosse parcialmente 

plano. 

Figura 1 - Levantamento aerofotogramétrico, projeção transversa de mercator - Vila 

Alpina 

 

Fonte: biblioteca online da Emplasa, arquivo do extinto GEGRAN, acesso em 10/10/2015 

Como é possível observar na área assinalada, o terreno não é cortado por diversas 

curvas, o que favorece economicamente por evitar movimentações de terra, assim 

como favorece o tema do presente trabalho. 

                                                            
5 Dados segundo LUOS, fornecidos pela prefeitura de São Paulo 
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2.5 PROJETO 

Ao iniciar-se um projeto sobre acessibilidade é de máxima importância a ergonomia, 

partindo do conceito que o trabalho deve adaptar-se ao homem e nunca o contrário. 

Criar um projeto em que é previsto o uso para qualquer tipo de público é estar 

prevenido e também sinônimo de economia, evitando futuras reformas. 

Todas as populações humanas são compostas por indivíduos de diferentes tipos 

físicos ou biótipos, o que reflete em diferenças nas estruturas de populações, é aí 

que nota-se a importância dos estudos sobre a população, acompanhando as 

mudanças dos parâmetros antropométricos. Para a elaboração deste trabalho, foram 

utilizados como referencia as exigências da NR9050 de 2004, onde fica estabelecido 

as seguintes dimensões básicas para manobras: 

Figura 2 - Área para manobra sem deslocamento 

 

Fonte: NBR 9050 - 2004 

De acordo com o perfil do cliente e também a disposição do terreno, foi elaborado o 

programa de necessidades, através do qual foi possível dar inicio ao projeto. 

Verificou-se a necessidade dos seguintes itens: dois dormitórios, sala de estar, sala 

de jantar, cozinha, lavabo, área de serviço, escritório para atendimento externo e 

uma área destinada a lazer e interação da família.  

Todos os ambientes respeitam as áreas para circulação, permitindo a rotação de 

360º da cadeira de rodas. 
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2.6 MÉTODO CONSTRUTIVO 

O método construtivo utilizado no projeto é o convencional, em que a estrutura é 

composta por vigas e pilares de concreto armado, assim como os elementos de 

fundação e a alvenaria tem função de vedação. 

2.7 ESQUADRIAS 

2.7.1 PORTAS 

Todas as portas possuem um vão livre mínimo de 0,80 m, e altura de 2,10 m, com 

maçanetas do tipo alavanca posicionadas à 1,0 m do piso acabado. Todas as portas 

possuem instalado um puxador horizontal associado à maçaneta, que se encontra a 

10 cm da dobradiça e possui o comprimento igual a metade do vão da porta. 

2.7.2 JANELAS 

O campo de alcance visual do cadeirante é diferente do alcance visual de uma 

pessoa em pé, por essa razão as janelas possuem um peitoril menor do que o das 

esquadrias convencionais, à exceção das áreas privativas como banheiros e 

dormitórios. Cada folha da janela deve ser operada com apenas uma das mãos, em 

movimento único. Os comandos para acionamento das janelas devem estar 

instalados entre 0,60 m e 1,20 m. 

Figura 3 - Angulo de alcance visual 

 

Fonte: NBR 9050 -2004 

 



17 
 
 

 

2.8 MOBILIDADE 

Um dos grandes problemas encontrados para a circulação livre é quando o projeto 

possui mais de um andar. Pensando nisso, a residência contará com escada fixa e 

também plataforma para elevação. 

A escada segue a largura mínima admissível de 1,20 m obedecendo os seguintes 

critérios: 

a) pisos (p): 0,28 m < p < 0,32 m 

b) espelhos (e): 0,16 m < e < 0,18 m 

A plataforma elevatória elétrica transporta um passageiro por vez, atendendo as 

determinações da NR9050, estando ligada ao sistema de energia fotovoltaico, assim 

em casos de queda de energia a plataforma continua seu funcionamento. 

A escada assim como a plataforma possuem corrimãos e guarda-corpo, oferecendo 

condições de segurança ao serem utilizados. 

2.9 DESNÍVEL  

Em rotas acessíveis os desníveis devem ser evitados ao máximo, porém há certas 

partes da edificação em que eles são necessários, como as áreas molhadas 

(banheiros, lavabos, cozinhas e área de serviço). 

A norma determina que desníveis acima de 5 mm até 15 mm deve ser tratados em 

forma de rampas, com inclinação máxima de 1:2 (50%), como mostra a figura 

abaixo: 

Figura 4 - Tratamento de desnível 

 

Fonte: NBR 9050 - 2004 
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Seguindo essas determinações as áreas molhadas apresentam um desnível de 

10mm, em um espaço de 20 mm. 

2.10 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

Os encanamentos para água fria são de tubulação de PVC devido a maior facilidade 

de instalação e manutenção. 

Os registros ou misturadores devem ser do tipo alavanca, instalado à 0,45 cm do 

banco, assim como a ducha manual, que deverá estar à 0,30 cm. Ambos instalados 

à 1,0 m do piso acabado. 

O registro de pressão deve ser instalado entre 1,20 m e 0,80 m. 

2.11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Além de contar com o fornecimento elétrico das concessionárias de São Paulo, a 

residência também terá um sistema de energia fotovoltaico, que será detalhado em 

um capítulo especifico.  

Todos os comandos elétricos possuem uma altura ideal para serem instalados, não 

ultrapassando a zona de alcance do cadeirante, permitindo assim o acesso de 

maneira ergonômica. 

 Interruptores: devem ser instalados entre 0,60 m e 1,0 m. Os ambientes 

contaram com interruptores paralelos, o que evita que o cadeirante percorra 

todo o percurso do ambiente para desligar as luzes. 

 Tomadas: mínimo de 0,40 m e máximo 1,0 m. 

 Quadro de luz: instalado entre 0,80 m e 1,0 m. 

 Campainha: instalação entre 1,0 m e 0,60 m. 

2.12 PAINÉIS FOTOVOLTAICOS 

No Brasil, o potencial de energia solar é imenso, dados seus altos índices de 

radiação. Já existe uma grande quantidade de concessionárias de serviços públicos 

que fazem a utilização e investem nesse tipo de energia, inclusive comprando 

energia excedente de quem produz.  
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A cidade de São Paulo possui uma média de 4 horas e meia por dia de Sol, o que 

torna viável a colocação de painéis fotovoltaicos na residência. Apesar de possuírem 

um custo elevado para instalação, ao longo dos anos o valor será compensado. 

O valor da manutenção das placas é bem baixo, o que acaba sendo outra vantagem 

na sua utilização. Além de serem totalmente sustentáveis, por serem fabricadas a 

partir do Silício, um material abundante na face da Terra, produzem uma energia 

limpa, sem a produção de resíduos. Mesmo em dias nublados, a energia é gerada, 

pois ainda existe a presença da radiação. 

A utilização dos painéis fotovoltaicos será de extrema importância, pois atualmente 

as contas estão aumentando, e o fato de gerar sua própria energia faz com que 

caiam os impostos, além de que, a energia armazenada nas baterias servirá para 

abastecimento da plataforma de elevação, evitando que o morador fique preso sem 

acesso à sua residência. 

2.13 ACABAMENTOS 

A parte de revestimentos merece uma atenção maior quando se trata de 

acessibilidade, principalmente os pisos, pois se não escolhidos corretamente podem 

causar acidentes. Portanto a norma determina que o revestimento deve ter 

superfície lisa, regular, firme e antiderrapante.  

Ao analisar os tipos de revestimentos, verificou-se que o material que melhor atendia 

aos requisitos exigidos pela norma assim como a viabilidade econômica para o uso 

interno eram os pisos cerâmicos, que foram especificados na planta executiva de 

acabamentos de acordo com suas características (verificar anexos). 

Na parte externa porém as leis de zoneamento determinam que o terreno deve ter 

uma área permeável mínima de 75 m², o que inviabilizou o uso de revestimentos. A 

melhor solução foi o uso de deck de madeira ipê com uma camada de óleo 

impregnante, que impermeabiliza o material e torna-o mais resistente as intempéries. 

Ao fazer veios na madeira, a mesma se torna antiderrapante, garantindo a 

segurança e cumprindo com as exigências normativas. 

A área permeável conta com uma manta geotêxtil em baixo do deck, o que impede o 

crescimento de vegetações, mantendo a boa aparência do revestimento de madeira. 
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2.14 LAYOUT 

A proposta do presente trabalho é a elaboração de uma residência completamente 

acessível à deficientes motores ou com mobilidade reduzida, portanto não pode ser 

deixado de lado o mobiliário da edificação. 

Sendo a ultima etapa do projeto e não menos importante, todos os móveis foram 

pensados para atender um cadeirante, sem necessidade de grande esforço, 

possibilitando autonomia. As imagens a seguir demonstram os parâmetros adotados 

no desenho do mobiliário: 

Figura 5 - Alcance manual frontal pessoa em cadeira de rodas 

 

Fonte: NBR 9050 - 2004 

Onde observa-se que: 

A3 = Altura do antebraço com a mão formando 90º com o tronco; 

B3 = Altura do centro da mão estendida ao eixo longitudinal do corpo; 

C3 = Altura mínima livre entre a coxa e a parte inferior de equipamentos; 

D3 = Altura mínima livre para encaixe dos pés; 

E3 = Altura do piso até a parte superior da coxa; 
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F3 = Altura mínima para encaixe da cadeira de rodas sob o objeto; 

G3 = Altura das superfícies de trabalho ou mesas; 

H3 = Altura do centro da mão com braço estendido com paralelo ao piso; 

I3 = Altura do centro da mão com o braço estendido, formando 30º com o piso = 

alcance máximo confortável; 

J3 = Altura do centro da mão com braço estendido formando 60º com o piso = 

alcance máximo eventual; 

M3 = Comprimento do braço (do centro do cotovelo ao centro da mão); 

N3 = Profundidade da superfície de trabalho necessária para aproximação total; 

O3 = Profundidade da nádega à parte superior do joelho; 

P3 = Profundidade mínima necessária para encaixe dos pés. 

Figura 6 - Superfície de trabalho 

 

Fonte: NBR 9050 - 2004 

Onde observa-se: 

A1 x A2 = 1,50 m x 0,50 m = alcance máximo para atividades eventuais; 

B1 x B2 = 1,00 m x 0,40 m = alcance para necessidades sem precisão 

C1 x C2 = 0,35 m x 0,25 m = alcance para atividades por tempo prolongado. 
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Através da análise das imagens definiu-se como 0,46 m a altura para todas as 

superfícies que precisam de transferência como camas, vasos sanitários e sofás, 

que precisam estar próximos das barras de transferência. 

 Figura 7 - Alcance manual lateral - Relação entre altura e profundidade - pessoa em 

cadeira de rodas 

 

Fonte: NBR 9050 - 2004 

As superfícies de trabalho devem ter a profundidade necessária para o encaixe da 

cadeira de rodas, com 0,50 m de profundidade. No caso da mesa de jantar 

considera-se a profundidade para o encaixe de um cadeirante e uma pessoa normal 

no lado oposto. 

Todo o mobiliário deve ter altura máxima de 1,20 m, para não tornar o objeto 

inacessível. As profundidades variam da altura em que está posicionado o objeto.  

Os armários possuem portas de correr, o que permite que o cadeirante posicione-se 

lateralmente e tenha um melhor alcance. 

O banheiro possui uma superfície que funciona como um colchão, para trocas de 

roupas, seguindo as especificações da norma. 
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3 CONCLUSÃO 

 

O planejamento de uma residência adaptada para deficientes motores foi um tema 

considerado em virtude do crescimento do número de pessoas deficientes e ao 

pequeno número de casas que estejam devidamente preparadas para recebê-los.  

O ponto mais importante do projeto é que sua concepção procura evitar futuras 

reformas, estando preparado para receber qualquer individuo, sem prejudicá-lo ou 

causar incapacidade. Um planejamento mal desenvolvido pode causar danos que 

vão além de capacidades físicas, mexendo com o psicológico da pessoa. 

Foi possível observar que, para tornar um ambiente acessível, não são necessárias 

grandes adaptações na residência, porém é indispensável que sejam incorporadas 

alterações no conceito de projetar, prevendo maiores áreas de circulação, assim 

como maiores estudos para de desenvolvimento de equipamentos que sejam 

acessíveis a todos. Durante o projeto constatou-se que o mercado de produtos 

possui grande déficit em relação à essa área, não encontrando produtos que 

atendam as necessidades ou ainda que não seguem as normas, porém vendem 

seus produtos com falsas propagandas. 

O alto valor de alguns equipamentos faz com que esses itens não sejam 

considerados no desenvolvimento de um projeto, formando um ciclo exclusor. É 

necessário maior vigor para averiguação das normas para produtos, assim como a 

legislação precisa de adaptações que se encaixem à realidade, como tornar 

obrigatório áreas de circulação mínima para aprovação de projetos, impulsionando o 

desenvolvimento de novas tecnologias para melhor convívio em sociedade. 


